
Komisia finančná a majetková pri MsZ v Trenčíne 

 

                   V Trenčíne dňa 23.5.2017 

 
 

P o z v á n k a 
 
 
     Pozývam Vás na zasadnutie komisie finančnej a majetkovej, ktoré sa uskutoční dňa 
 
 

31.05.2017 o 16,00 hod. (streda) 
 
 

v zasadacej  miestnosti č.109 na prízemí  v budove  Centra   rozvoja  mesta  na  
Farskej  ulici č.10 v Trenčíne 
 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie a odsúhlasenie zápisnice zo dňa 20.04.2017 
 
2. Prevod majetku z Trenčianskeho samosprávneho kraja a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 
o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám 
Predkladá : Mgr. Martina Trenčanová 
 
3. Prevzatie objektov vyvolaných investícii od ŽSR 
Predkladá : Mgr. Martina Trenčanová 
 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.  /2017, ktorým sa určuje výška 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín   
Predkladá : Mgr. Jozef Baláž 
  
5. Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej  
školy, Novomeského 11 Trenčín do  siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2018 
Predkladá:  Mgr. Jozef Baláž     
 
6. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť.  
Predkladá Mgr. Lucia Zaťková 
  

 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín 
Predkladá : Mgr. Lucia Zaťková 
 
 
8. Majetkové prevody MHSL 
Predkladá : Ing. Ľuboš Balušík 
 
9. Majetkové prevody UMM 
Predkladá : Ing. Gabriela Vanková 
 
 



10. Návrh na schválenie úverových podmienok pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou 
záručnou a rozvojovou bankou a.s. 
Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
11. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 
Predkladá : Ing. Mária Capová 
 
12. Rôzne 
 
 
 

Teším sa na Vašu účasť a zostávam s pozdravom 
 
 
       
                                                                                                        
                  MBA Peter Hošták PhD 
                                                                                             predseda 
 

 


